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Ata n° 13/2017- Reunião do Consórcio Público 
Intermunicipal de

Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no Município de Andarai/BA, em

22 de novembro de 2017, is 09 horas com os Secretários 
de Meio

Ambiente e Agricultura dos municípios que participam do Convênio

Peixes da Chapada.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, as 
nove

horas, na Sede deste Consorcio, situada à Praga Aureliano Gondim, 
s/n°,

Centro, Andarai/BA, foi dado inicio a assembleia extraordinária onde se

reuniram os Secretários de Meio Ambiente e Agricultura dos entes Públicos

associados ao Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do

Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte, nos termos

do Estatuto em vigor. Registrou-se, consoante lista nominal 
devidamente

assinada, a presença do vice-prefeito do município de Palmeiras Sr. Wilson

Rocha e dos Secretários de Meio Ambiente e Agricultura dos municípios 
de:

Barra da Estiva, Lençóis, Mucug6, Iramaia, Ibicoara, Palmeiras. 
Ausentes

participes do Convênio: Andarai, Marcionilio Souza (justificou), Itaetê

e Nova Redenção.

Iniciou a reunido a Secretária Executiva Ises Chaves, explanou um 
resumo

geral de tudo o que foi decidido em Assembleia com os gestores, falou 
a

respeito do Convênio Peixes da Chapada e o tempo que o mesmo esta

estagnado, sem resultados apresentados, falou sobre a primeira reunido

que houve com o Técnico da Bahia Pesca Sr. Gleidson Soares, onde 
todos

ficaram cientes da parte técnica do projeto, informando as etapas

seguintes, onde foi explanado a questão da topografia e geoprocessaento,

foi feito um contrato de rateio entre os prefeitos onde incluiu os 
serviços de

manutenção das máquinas e o serviço de topografia e justificando que com

esses serviços ofertados pelo Consorcio poderia viabilizar o convênio. 
Falou

a respeito do Licenciamento Ambiental, explicando que o Convênio 
firmado

entre a SEMA e o CIDCD sobre a Gestão Ambiental 
Compartilhada, não

tem atribuição de fazer a Licença Ambiental das atividades, ficando 
como

auxilio desse convênio a orientação e análise do processo, porém 
tem

alguns municípios achando que é atribuição do Consorcio fazer o
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"oficina" montando um termo de referência geral sobre a atividade para
_

adaptação de cada município, informou ainda que irá passar os resultados

na assembleia dos prefeitos e os mesmos irão decidir quais municípios irão

continuar no projeto, devido o prazo de resposta que foi dado pelo

Secretário Jerônimo Rodrigues, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e

nessa reunião será decidido os municípios que irão continuar para

execução do convênio. Porque um município não pode ser penalizado pela

falta de comprometimento de outros. Informou também que a execução

desses 7 (sete) tanques propostos é a primeira etapa, podendo solicitar

outras etapas apresentando o sucesso da primeira. Caso ocorra um atraso

O pode comprometer a vigência do projeto. Informou sobre a reunido com os

Secretários de Agricultura que será realizada no dia 24 de novembro no

Povoado de Ubiraitá., com pauta da SDR e as Secretarias Municipais sobre

alguns projetos que podem ser viabilizados pela secretaria.Foi solicitado

também pela Secretária Executiva uma reunido trimestral com os

Secretários para levantar as necessidades de cada município e cobrar ao

Estado via Consórcio. Continuou a reunido o Técnico Ambiental Victor

Guimarães, esclarecendo que devido as demandas do Convênio

SEMA/CIDCD não tem condições de fazer as licenças ambientais referente

ao Projeto Peixes da Chapada e explicou que também não é função desse

convênio executar o licenciamento e sim dar um suporte ao município na

estruturação da secretaria, análise de processos de licenciamento

ambiental e fiscalização, porém explanou que seria a segunda reunido onde

foi discutido esse convénio, mas que poderia dar um suporte aos

0 municípios. Foi apresentados os modelos pesquisados pelo Técnico a

respeito de Aquicultura que poderá nortear os municípios para realizar os

estudos e os documentos necessários para apresentarem antes da emissão

da licença. Foi explicado que o empreendimento de aquicultura não é muito

complexo e se enquadra como um processo de Licenciamento Simplificado.

O Secretário de Meio Ambiente do Município de Mucuge Euvaldo

questionou se era previsto a contrapartida do licenciamento pelo consórcio,

o Técnico Ambiental respondeu que é de responsabilidade do município

fazer os estudos necessários e emitir a Licença, o consórcio pode auxiliar

em algo e analisar o processo. 0 Secretário de Agricultura do município de

Barra da Estiva, Sr Luiz Euzébio, perguntou se para outorga d'água caberia

somente a Dispensa e o Técnico Victor Respondeu que para o licenciamento
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do projeto Peixes da Chapada somente a apresentação do Requerimento no

INEMA era suficiente. 0 técnico ambiental de Iramaia o Sr. Eduardo da

Silva, ficou preocupado com a vazão do poço da comunidade onde está

previsto o projeto, pois o mesmo abastece também a comunidade. 0

Consultor Ambiental de Palmeiras, Jasiel Mariano, questionou a respeito do

passivo referente aos tanques que serão abertos nas propriedades, foi

respondido pelo topografo Neilson que o projeto é coletivo e que todos

estavam cientes, já foi posto em votação em plenária e aprovado pelos

gestores. 0 Secretário de Meio Ambiente de Barra da Estiva o Sr. Admo

Marcelo questionou se as espécies que serão criadas são adaptados ao

o 
clima da regido, o mesmo foi respondido que isso já foi explicado em

reuniões anteriores. Alguns municípios como Marcionilio Souza o local do

Projeto está localizado em assentamento e é mais complicado o

licenciamento porque só o INCRA ou alguma empresa credenciada pode

realizar o CEFIR e posteriormente fazer o requerimento de outorga. 0

Secretário de Agricultura de Iramaia justificou a questão da dificuldade de

área no município devido o valor das terras e a área que sera ocupada pelo

projeto, ficou para ele apresentar a problemática na assembleia em Ubiraitá

para justificar três áreas no município, onde estaria presente

representantes da Bahia Pesca o Engenheiro Agrônomo do município de

Mucugd, Tiago Profeta, justificou a dificuldade de localização do

empreendimento e que no local encontrado em Mucue necessitará de

revestimento dos tanques e que acaba dificultando a viabilidade do projeto,

solicitou também a planilha com os custos do empreendimento, a senhora

O Ises respondeu que no momento não necessita dessa planilha e sim

resolver a localização e a parte ambiental, pensando na logística. Justificou

que não existe um coordenador pra esse convênio e que o Consórcio está

trabalhando da melhor forma para concretizar o projeto e solicita uma

maior participação dos municípios, porém é necessário que o município os

retorno com brevidade as pendências relacionadas. Por fim ficou decidido

que o Técnico Ambiental Victor Guimarães encaminharia todo o material

base aos municipios, para serem adaptados a realidade e facilitar o

processo de licenciamento. Foi explicado que são 13 itens a serem

analisados: documentação geral e preenchimento de dados para emissão da

Licença Simplificada ou Licença Unificada (LU) pois o empreendimento

3

Praga Aureliano Gondim, 5/N° Centro, Andarcd/BA. CEP46.830-000,

Tel.: (75) 3023-7768 Email: chapadaforte@gmail.com

CNPJ rt. 18.810.874/0001-70



ID

C.)

..



•••

Consórcio Intermunicipal de besenvolvimento do
Circuito do biamante da Chapada biamant*

•ot'

R3egis it e Ross Judd—

CIbCb - Chapada Forte

enquadra como Classe 1 ou classe 2 podendo emitir a LU. 0 muni

devolver o material no dia 24/11/2017 para análise.

Nada s havendo a tratar, foi encerrada a reunido e lavrada a presente

ata, sera assinada por mim, Victor Flavius G. e Guimarães

, que secretariei a reunião e pelos demais presentes.

ASU1OS o 00-c-

Ises aria Ferreira Chaves
Secretária Executiva do Consórcio
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LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO CHAPADA 
FORTE, TENDO COMO PAUTA: LICENCIAMENTO

AMBIENTAL DO PROJETO PEIXES DA CHAPADA COM A 
PRESENÇA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE MEIO

AMBIENTE E AGRICULTURA. ANDARAi 22 DE NOVEMBRO DE 2017.
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